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Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 24 marca 2006 r.
wyrażająca opinię o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Turku sprawozdaniu z wykonania budżetu za
2005 r
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Nr 10/2004
Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada 2004r. w składzie:
Przewodniczący - Józef Goździkiewicz
Członkowie:
- Zofia Ligocka
- Leszek Maciejewski
działając na podstawie art. 13 pkt. 5, oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o
regionalnych izbach obrachunkowych / Dz. U. z 2001 tj. Nr 55 , poz. 577 ze zm / wyraża o
przedłożonych przez Burmistrza Miasta Turku sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2005 r.
opinię pozytywną z uwagą
U z a s a d n i e n i e
Burmistrz Miasta Turku przedłożył sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2005 rok, które składa
się z części opisowej i zestawień tabelarycznych . Wydatki i dochody zestawiono w szczegółowości do
paragrafów klasyfikacji budżetowej tj. w szczegółowości wynikającej z uchwały budżetowej co spełnia
wymogi przewidziane w art. 199 ust. 1 ustawy o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 roku . Nr249, poz.
2104/. Skład Orzekający zapoznał się również z uchwałą budżetową na rok 2005 oraz przedłożonymi przez
Burmistrza Miasta sprawozdaniami budżetowymi tj. o dochodach; o wydatkach; o stanie zobowiązań wg
tytułów dłużnych, nadwyżce/deficycie, o stanie należności, z wykonania podstawowych dochodów
podatkowych a także ze sprawozdaniami Rb 32, 33 ,34, 50 i ustalił co następuje:
I. 1. Uchwalony przez Radę budżet na 2005 r. z uwzględnieniem zmian dokonanych w ciągu roku,
przewidywał:
a/ realizację dochodów budżetowych w wysokości – 52.857.713 zł
przy czym wykonanie wyniosło – 53.086.462 zł , co stanowi 100,40% założonego planu
b/ realizację wydatków budżetowych w wysokości –55.462.466 zł
przy czym wykonanie wyniosło – 52.532.904 zł , co stanowi 95,70% założonego planu.
W wyniku realizacji budżetu powstała nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości 553.558 zł
2.Dochody zrealizowano w granicach kwot określonych w budżecie. Dochody z podatku od nieruchomości
wyniosły 11.324.223 co stanowi 105 % realizacji planu roku 2005 r., w podatku od środków
transportowych wykonanie wyniosło 762.205 zł co stanowi 108 % . Z analizy sprawozdania o dochodach
wynika, iż na 31.12.2005 r. w podatku od nieruchomości wystąpiły zaległości w kwocie 1.681.331zł.
Zaległość ta w porównaniu do 2004 roku uległa zmniejszeniu o 428.818 ,-zł. Znaczące zaległości wystąpiły
również w podatku od środków transportowych i wyniosły 140.291 zł . Zaległość ta jest niższa o 3.327 zł
w porównaniu do salda zaległości na dzień 31.12.2004r. W części opisowej o dochodach i wydatkach
budżetowych za 2005 rok Burmistrz przedstawił realizację dochodów własnych zwracając szczególną uwagę
na dochody pochodzące z podatków oraz dokonał analizy kształtowania się zaległości podatkowych i opisał
działania jakie podjął w celu ich zmniejszenia.
Jak wynika z danych zawartych w sprawozdaniu o dochodach skutki ustalenia stawek podatków na
poziomie niższym niż maksymalne oraz udzielonych ulg odroczeń, umorzeń , zwolnień i zaniechania poboru
podatku wyniosły 1.406.867 zł. Kwota subwencji podstawowej, oświatowej i rekompensującej jest zgodna z
zawiadomieniem Ministra Finansów.

3. Wydatki budżetu zrealizowano na poziomie 94,7 % założonego planu w tym wydatki majątkowe
zrealizowano w 98,44 %. Na wydatki majątkowe wydatkowano środki w wysokości 8.537.830 ,-zł co
stanowi 16,3 % zrealizowanych wydatków ogółem. Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 417.678 zł na plan 429.029 zł . Wpływy z opłat
za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły w 2005 roku 355.924- zł. W części opisowej sprawozdania
Burmistrz wskazał, że wydatki zrealizowano zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych.
Z analizy sprawozdania o wydatkach budżetowych wynika, że realizacja wydatków odbywała się w
granicach kwot określonych w budżecie. Realizacja wydatków związanych z finansowaniem
obligatoryjnych zadań własnych odbywała się na poziomie określonym w budżecie gminy.
W części opisowej sprawozdania Burmistrz przedstawił realizację wybranych wydatków w
poszczególnych działach.
Skład Orzekający stwierdza, że wystąpiła rozbieżność kwot w części dotyczącej wykazania wydatków
niewygasających. W uchwale Nr XXXIII /366/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie wydatków budżetu,
które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego w rozdz.60016 zaplanowano kwotę 1.042.945
zł a w sprawozdaniu Rb-28 wykazano kwotę 1.062.945 zł. Różnica wynosi 20.000 zł i skutkuje zawyżeniem
wydatków w tej wysokości. W tym zakresie Skład Orzekający formułuje uwagę.
Stwierdzono rozbieżność kwot wykazanych w sprawozdaniu opisowym w Zał. Nr 5a – Plan i wykonanie
przychodów i wydatków dochodów własnych ze sprawozdaniem Rb-34. Wykonanie przychodów w
sprawozdaniu opisowym w rozdz. 85401 wykazano w kwocie 283.581 zł a w sprawozdaniu Rb-34 wykazano
w kwocie 295.763 zł.
II. Kwoty dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawowo, kwoty
dotacji wynikające z porozumień z organami administracji rządowej, wielkości planowanych i
przekazanych dotacji wykazane w sprawozdaniach są zgodne z danymi podanymi przez Wojewodę
Wielkopolskiego, Wojewódzkie Biuro Wyborcze o wysokości planowanych i przekazanych dotacji. Wydatki
związane z realizacją zadań zleconych zrealizowano zgodnie z opracowanymi planami finansowymi. W
sprawozdaniu opisowym Burmistrz dokonał oceny realizacji wyżej wymienionych zadań
III.

W sprawozdaniu z wykonania budżetu Burmistrz zawarł informacje o wykonaniu planów finansowych
zadań publicznych wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
Dług Miasta Turku na dzień 31.12. 2005 roku wynosił 2.457.350 zł co stanowi 4,63 % uzyskanych
dochodów.
Pouczenie

Zgodnie z przepisem art. 20 ust 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych od
powyższej uchwały służy odwołanie do pełnego składu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, Aleja
Niepodległości 18 w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Przewodniczący
Składu Orzekającego
Józef Gozdzikiewicz
Otrzymują:
1.Burmistrz Miasta Turku
2.Przewodniczący Rady Miejskiej w Turku

